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RI.271.8.2021 

 

 

Wykonawcy 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054) Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następujący 
sposób,  

1. Skreśla się punkty  w SWZ 11.3.2.2, 11.3.2.3 i 11.3.2.4   

2. pkt 8.2.3 p.pkt a) brzmi:  

„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych 
również wykonuje należycie) co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub 
wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 2600 
Mg rocznie. Masę 2600 Mg rocznie Wykonawca może wykazać jako masa łączna świadczona dla kilku 
podmiotów w danym okresie. Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami 
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;” 

po zmianie otrzymuje brzmienie:     

„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych 
również wykonuje należycie) co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub 
wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 1400 
Mg rocznie. Masę 1400 Mg rocznie Wykonawca może wykazać jako masa łączna świadczona dla kilku 
podmiotów w danym okresie. Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami 
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;” 

 
3. W Załączniku Nr 1 do SWZ  pkt 4  brzmi:   

„ Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych              

z terenu Gminy Wierzbica i z PSZOK-u w trakcje realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 2600 Mg (szacunku 

dokonano na podstawie danych za okres od stycznia 2021 r.  do września 2021 r. oraz danych z lat 

poprzednich w postaci sprawozdań) w tym: ” 

 

po zmianie otrzymuje brzmienie:         

                                                                                                                                                            

„Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych              

z terenu Gminy Wierzbica i z PSZOK-u w trakcje realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 1400 Mg (szacunku 

dokonano na podstawie danych za okres od stycznia 2021 r.  do września 2021 r. oraz danych z lat 

poprzednich w postaci sprawozdań) w tym: ” 

 

Wójt Gminy Wierzbica                                                                                                                                                                                  
/-/ Zdzisław Dulias 

 

 


